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Oslavy vzniku republiky v Rousínově
Ludmila Faﬂíková
OS Rousínov
Rousínov - Letos na jaře nadhodila
členka zdejšího občanského sdružení
Pavla Vaitová myšlenku vysadit ke 100.
výročí vzniku republiky lípu a hned jmenovala několik vhodných míst. Nápad
se ujal i přes některé hlasy, že Rousínov
je zarostlý až až a další zeleně netřeba.
Převážil názor lípu zasadit. Ves má status vesnické památkové zóny, bylo tedy
třeba svolat schůzku s památkáři a plácek pro nový strom vybrat s nimi. Vyhrálo místo v ose kostel, škola, pomník
padlým.
Strategický postup příprav akce vymýšlela a jednotlivé úkoly si rozdělovala
užší skupinka členů.
Vyčištění prostoru od náletových křovin se ujali Schäﬀerovi a Endrštovi, ruku
přiložil i Vláďa „Bizon“ Záhejský. Neocenitelnou pomoc při odstranění betonových sloupků vyznačujících školní pozemek a dalších těžkých pracech včetně
konečného přivezení výživné zeminy pro
mladý stromek dobrovolnicky poskytl
„bagrista“ Ondra Vágner z Nové vsi. Za
mohutného kibicování přítomných Míra

Vait st. s Jirkou Endrštem ručně vykopali
sázecí jámu. Dámy Jana Kounovská, Pavla Vaitová, Zuzka Schäﬀerová, Markéta
Endrštová se spolu s Luďou Uherem a
Michaly Faflíkem a Schäﬀerem činili při
srovnávání terénu, vybírání kamenů a
dalších úpravách okolí.
Očištění pomníku od mechu a špíny, obnovení nápisů a natření plůtku se
ujala Zuzka S., Jirka E. a jejich přičinlivé
děti. Ty se ostatně zúčastnily všech prací společně s rodiči. Barvy, štětce i práci
proplatil Městys Slabce.
Co dál? Je potřeba balvan na osazení
památeční tabulky! Nabídli ho Líba a Vašek Macákovi z vlastního dvora a ochotní
mladí muži ho jednoho krásného odpoledne dopravili na místo určení. Vymýšlení
programu slavnosti a rozdělení si úkolů
zabralo několik společných sezení.
Mezitím se OSR připojilo k projektu
„100 lip pro Křivoklátsko“ a pak stačilo
těsně před akcí dojet pro stromek do
Nižboru.
V sobotu 27. října dopoledne odstranil Jirka Reich na místě spadané listí a
dovezl stoly a sezení. Prostor se začal
zabydlovat.
Dokončení na str. 2

Školáci navštívili terezínskou pevnost
Slabce - Dne 25. 10. 2018 se uskutečnila exkurze 7.-9. ročníku do Malé
pevnosti Terezín a zámku Libochovice. V
ranních hodinách jsme navštívili Malou
pevnost Terezín, kterou nechal zbudovat v 18. století Josef II. Ta měla sloužit
jako pevnost a ochránit tak Čechy před
pruským vpádem. Díky nové vojenské
taktice pozbyla pevnost na významu a
tak se z ní stalo záhy vězení. Nejslavnějším vězněm Rakousko-uherské monarchie byl Gavrilo Princip, který spáchal
atentát v Sarajevu na následníka trůnu
Ferdinanda ďEste a jeho manželku Žoﬁi
Chotkovou. Po zrušení monarchie byla
pevnost stále používána jako vězení.
Druhá světová válka přinesla Terezínu

nechvalně známou pozici koncentračního tábora. V městě Terezín bylo zřízeno židovské ghetto a z Malé pevnosti
se stala věznice pražského gestapa. Po
druhé světové válce sloužila pevnost
ještě na krátkou dobu jako vězení, ale
již v 50. letech byla pevnost předělána
na památník hrůz holocaustu.
Do Terezína se sjíždějí turisté z celého světa, což jsme mohli pozorovat
při návratu k autobusu, kdy bylo kolem
pevnosti velmi živo.
Naše další kroky vedli do Libochovic. Zdejší zámek je znám chovem pávů.
A opravdu. V zahradách zámku se jich
pohybuje na 50 kusů.
Dokončení na str. 3

Rozsvícení vánočního
stromu ve Slabcích
3. 12. od 16 h u zámku
Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Slabce
Občerstvení

Rozsvícení vánočního
stromu v Modřejovicích
1. 12. od 17 hodin

Zahrádkáři Slabce
Slabce - V druhé polovině roku 2018
připravili zahrádkáři již další květinovou výstavu v srpnu společne s Dobře
utajenou country. Vzhledem k tomu, jak
letos nepřálo květinám počasí, přesto
poděkování patří všem, kteří na výstavu vypěstované květiny zapůjčili a všem
kteří výstavu navštívili, celkem 255 návštěvníků. V září nás čekal zájezd na
Čapí hnízdo, kterého se zúčastnilo 27
lidí a všem se líbilo. Prohlídka Čapího
hnízda začala občerstvením (káva, čaj,
kapučíno), vše zdarma, a poté dvouhodinová prohlídka s průvodcem po celém
areálu. Vstup byl také zdarma. A protože bylo krásné počasí, podívali se výletníci ještě na nedaleký zámek Konopiště.
Spokojenost byla i s autobusem p. Břízy,
který byl velmi pohodlný. A v listopadu
čeká zahrádkáře ještě jedna akce, a to
24. 11. Vánoce v kulturním domě. Nazdobené vánoční stromky postaru a novodobý, aby byl vidět rozdíl ve zdobení,
také prodejci s vánočními dobrotami,
vůněmi atd. budou pro Vás připraveni.
Děti obdrží dárek a každý desátý návštěvník sladký dárek. Členky pro Vás
připraví ochutnávku vánočních dobrot,
ať je to kuba nebo pečivo. Začátek v 9 h,
otevřeno do 17 h. Srdečně zveme každého, kdo si chce posedět při kávě nebo
nadýchat vánoční atmosféru.Na závěr
Vám za všechny zahrádkáře přeji krásné, voňavé a klidné Vánoce a do příštího
roku hodně zdraví,trochu deště, sluníčko a rozkvetlé zahrady.
D. Zusková, jedntelka ČSZ Slabce

Výsledky
v jednotlivých
volebních
okrscích
Č. 1 (Slabce,
Malé Slabce)
Volební účast:
46 %. Výsledky:
1. Nové Slabce
43 %, 2. Nezávislí
Slabce 25 %,
3. KSČM 21 %,
4. Modřejov. 12 %.
Nejvíce předn.
hlasů: Vlastimil
Štiller (Nové
Slabce), 95 hlasů

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse,
konaných v pátek 5. 10. a sobotu 6. 10. 2018
Volilo se 11 členů zastupitelstva, volební účast byla 53,02 %.

Nové Slabce

Počet Hlasů: 1344 (41,66 %), počet mandátů: 5
Kandidát

Počet hlasů

Příjmení, jméno

abs.

v %.

Komunistická strana

Počet Hlasů: 565 (17,51 %), počet mandátů: 2
Kandidát

Mandát

Příjmení, jméno

v%

1

Štiller Vlastimil

202

15,02

2

Rohla Milan

207

15,40

2

Opatrná Jiřina

46

8,14

3

Novák Jaroslav

94

6,99

3

Vyskočil Jaroslav

94

16,63

4

Vostatek Vladimír

151

11,23

4

Hnízdilová Jana

114

20,17

Č. 2 (Modřejovice,
Kostelík)

5

Vostatek Petr

139

10,34

5

Razímová Eva

22

3,89

6

Honzátko Jaroslav

83

6,17

6

Strouhalová Jana

18

3,18

Volební účast:
66 %. Výsledky:
1. Modřejovičtí
40 %, 2. Nové
Slabce 34 %,
3. Nezávislí Slabce
15 %, KSČM 11 %.
Nejvíce předn.
hlasů: Vlastimil
Štiller (Nové
Slabce) 50 hlasů

7

Mužík Karel

145

10,78

7

Smejkalová Jana Ing.

40

7,07

8

Hlaváček Jan

110

8,18

8

Řezáč Zdeněk

46

8,14

9

Vanická Hana

74

5,50

9

Zuska Pavel

17

3,00

10

Leitnerová Jarmila

76

5,65

10

Kounovská Jana

20

3,53

11

Fulierová Marie

63

4,68

11

Zusková Dagmar

27

4,77

Č. 3 (Svinařov)
Volební účast:
61 %. Výsledky:
1. Nové Slabce
38 %, Nezávislí
Slabce 26 %,
KSČM 24 %,
Modřejovičtí 12 %.
Nejvíce předn.
hlasů: Pavel Cílek
(Nezávislí Slabce)
25 hlasů

1

Nezávislí Slabce

Počet Hlasů: 708 (21,95 %), počet mandátů: 2
Kandidát

Počet hlasů

Příjmení, jméno

abs.

v%

Legr Ivan

Počet hlasů
abs.
121

21,41

Modřejovičtí za lepší vesnice
Počet Hlasů: 609 (18,88 %), počet mandátů: 2
Kandidát

Mandát

Příjmení, jméno

Počet hlasů
abs.

v%

1

Cílek Pavel

165

23,30

1

Vyskočil Miroslav

95

15,59

2

Opatrný Aleš

104

14,68

2

Zelenka Zdeněk

92

15,10

3

Hartl Josef

59

8,33

3

Hejduková Eva

89

14,61

48

7,88

4

Zázvorková Alena

90

12,71

4

Uher Josef

5

Heller Petr

57

8,05

5

Náprstek Tomáš

49

8,04

6

Štorek Ivan

27

3,81

6

Vyskočil Martin

53

8,70

Č. 4 (Rousínov,
Nová Ves)

7

Kos Martin

15

2,11

7

Rejšek Zdeněk

36

5,91

8

Krepsová Michaela

56

7,90

8

Spal Jiří

65

10,67

Volební účast:
46 %. Výsledky:
1. Nové Slabce
34 %, Nezávislí
Slabce 29 %,
Modřejovičtí 22 %,
KSČM 14 %. Nejvíce předn. hlasů:
Milan Rohla (Nové
Slabce) 27 hlasů

9

Kosová Jarmila

8

1,12

9

Leitner Miroslav

44

7,22

10

Uhrová Iva

20

2,82

10 Vanický Jiří

38

6,23

11

Kolbeková Lucie

107

15,11

Č. 5 (Skupá)
Volební účast:

85 %. Výsledky:
1. Nové Slabce
70 %, KSČM 15 %,
Nezávislí Slabce
11 %, Modřejovičtí 4 %. Nejvíce
předn. hlasů:
Petr Vostatek,
J. Honzátko (oba
Nové Slabce) 23
hlasů

Oslavy vzniku republiky (dokončení ze str. 1) Před začátkem
slavnosti se svátečně prostřené stoly prohýbaly pod
mísami s dobrotami donesenými laskavými místními
i přespolními hospodyňkami, nechyběla ani várnice
s horkým čajem. Ozvučení nainstaloval Ben F., kanonýr s dělem se připravil ke střelbě, šestiletá Žofka v
českém kroji zatím v kabátku, Zuzka Sch. u kláves.
Ondra Dykast s Michalem F. v ruské a italské legionářské uniformě i s čs. vlajkou čekali na svůj nástup u Reichů za vraty. Věnec k pomníku uvila Zuzka
Sch., položit ho měl během české a slovenské hymny potomek jednoho z padlých vojáků Ondra Rohla.
Na slavnost se sešlo kolem stovky lidí, každému dospělému Anetka, Klárka a Adélka nabídly
welcome drink. Rána z dělíčka oznámila začátek
programu. Krátký proslov, hymny, důstojné kladení
věnce, příchod legionářů, další rána z děla a pře-

Mandát

Mandát

sun k lípě. Malá Žofka v kroji poprvé v životě stála
před mikrofonem, ale vlasteneckou píseň zazpívala
suverénně. Přidala krátkou básničku a Zuzka Sch.
přečetla úryvky ze zápisků rousínovského rodáka
Františka Šice z let 1913-1918. Autentické denní
zážitky malého chlapce o odvedencích, padlých, zajatých, válečné bídě, neúrodě a zoufalství místních
obyvatel braly každému dech.
Pak už se jen přihazovala hlína k lipce, lopatu
vzali do ruky snad všichni včetně malých dětí. Ruda
Vávra přitom vyhrával na harmoniku Masarykovy oblíbené lidové písně. Ještě nejméně hodinu po
ukončení slavnosti lidé postávali, konzumovali občerstvení a četli si Zuzčinu vzpomínkovou nástěnku
zakrývající nepohodlný pařez.
Takhle jsme v Rousínově oslavili 100. výročí
vzniku svobodného, samostatného státu.

Deset let práce OS Kostelík
Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Co to je deset let? Pro někoho věčnost, pro někoho chvilka a pro
nás v Kostelíku zcela určitě mžik. Vždyť
si všichni pamatujeme, jak Petr Klaub
před 10 lety zahajoval zvoněním na zvon
výstavu z historie Kostelíka, jak mnozí z
nás po dlouhé době zase vkročili do kaple a jak jsme se začali poznávat a setkávat. Petr a další okolo něj postupně doslova ukecali půlku vesnice a najednou
chtěl každý pomáhat. Když jsme sbírali
železo z lesů a uklízeli les nad Modřejovičákem, sešlo se nás snad 20 chlapů a každý pomohl a uklidili jsme velký kus lesa.
A pak už šly akce jedna za druhou. Na
prvním Skotsku hráli jedni dudáci a akce
byla jenom pro nás v Kostelíku, ani jsme
nikoho nezvali. Na posledním Skotsku už
o festivalu věděli i v zahraničí. Nejen festival Skotsko v Kostelíku se ale postupně
rozrůstal a nám se dařilo shánět podporu a pomoc na naši práci. Dostali jsme
pomoc od Nadace přátelství, opakovaně
nám dotace z Ministerstva kultury pomohla s opravou kaple, někdy přispěl i
Středočeský kraj a hlavně každý z nás v
Kostelíku pomohl a přispěl podle svých
možností a schopností.
Z původní výstavy jsme vydali Almanach o Kostelíku, tradicí se staly Vánoční
koncerty, na kterých hraje a zpívá Hradní duo v našlapané kapli, máme každý
rok kalendář, máme celkem čtyři různé
pohlednice Kostelíka, které můžeme nabídnout hostům a návštěvníkům.
Za deset let se podařilo v Kostelíku
postavit, opravit, zachránit nebo jinak
zlepšit spoustu věcí. V několika etapách
jsme zachránili kapli sv. Máří Magdaleny, do které zatékalo a věžička hrozila,
že propadne dolů do kaple. Doplnili a
prořezali jsme usychající lípy okolo návsi, vysázeli jsme a pečujeme o švestky
podél silnice, které budeme zjara zase
doplňovat. Máme krásné posezení na
Vrškách u panoramatického pohledu
na celou krajinu a s pomocí Lesů ČR
jsme postavili velmi populární vyhlídku
Na Plazích. Počty návštěvníků vyhlídky
na Plazích rostou a zápisy v sešitu jsou
velmi pochvalné. Jsme rádi, že se dalším
a dalším lidem v Kostelíku líbí. Jak Petr
spočítal, za posledních 10 let jsme v Kostelíku proinvestovali 1,9 mil. korun. To
už je docela slušné číslo a je to možné
díky aktivitě při shánění dotační podpory, dobrým vztahům s památkáři, s církví

a koneckonců i s pracovníky na Ministerstvu kultury, kterým musíme každou
korunu přesně vyúčtovat. Naše velké
investice jsou ale možné i díky festivalu Skotsko v Kostelíku, na který přijíždí
stále hodně lidí a stále láká další a další
diváky, ale i sponzory, kteří přispějí na
organizaci festivalu.
Díky tomu může pozvat OS Kostelík členy a další příznivce na každoroční Berounku, můžeme si dovolit pozvat
do Kostelíka různé řemeslníky, kteří
nám pomohou s přeházením kompostu,
úpravou cesty nebo s dalšími drobnými
stavebními nebo třeba elektrikářskými
úkoly, na které bychom nestačili.
Největší akcí letošního roku je vybudování cesty okolo pole od Fejlků a
okolo kompostárny nad Modřejovickým
potokem a pak až na vyhlídku, abychom
mohli pole nad řekou obejít. Cesta již je
vyrubaná a nyní zbývají konečné úpravy
– vytahání kořenů, úprava cesty a nakonec třeba i vyznačení cesty. Příští rok se
na vyhlídku již dostaneme ze dvou stran.
O tom, co jsme za posledních deset
let v Kostelíku udělali, opravili, spravili
a postavili, jsme mluvili na členské schůzi i na následném grilování vedle kaple.
Petr po deseti letech předal funkci předsedy a hlavního hybatele, organizátora
a duše našeho sdružení. Další úspěchy
nyní budou ležet na novém výboru v čele
s předsedou Milanem Letem, jako hospodář našeho OS Kostelík bude pracovat
Robert Marek a jako člen výboru to bude
jistit Jarek Kratochvíl. Ale jestli se budeme mít v Kostelíku stejně dobře jako dosud, záleží na každém z nás, na každém,
kdo je ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je zrovna potřeba.
Jsme moc rádi, že můžeme dobře
spolupracovat s hasiči z Modřejovic a
těší nás každá pomoc i od zvíkoveckých
hasičů, jsme rádi, že si můžeme navzájem pomoci i s organizátory Dobře utajené country. Rádi navštěvujeme akce v
Rousínově, které pořádá tamní spolek.
Rádi přijdeme i na akce slabeckého spolku Mlýnice a jsme rádi za každou pomoc
a vstřícnost ze strany Městyse Slabce.
Těšíme se, že i v dalších deseti letech
budeme dělat naše tradiční akce od čarodějnic až po vánoční koncert a těšíme
se i na další akce a další zážitky.
A přijďte s námi oslavit Vánoce do
naší opravené kaple sv. Máří Magdaleny
na Vánoční koncert s Hradním duem. Letos budeme zpívat koledy v pátek 21. 12.
2018 od 19:00.

Občanský spolek Mlýnice Slabce vás zve na výstavu Winter-Neprakta, která je v Čechově
mlýně ve Slabcích k vidění i přes podzim a zimu. Prohlídku si můžete domluvit na telefonu
728 971 721. Pokud byste měli zájem o uspořádání výstavy fotografií či obrazů, neváhajte
nás kontaktovat, prostory mlýna jsou pro takovou akci ideální. Za spolek přejeme krásný
adventní čas a příjemný a klidný vstup do nového roku.

Kulturní dům Slabce
Slabce - Konec roku nás nutí hodnotit uplynulé období a také v našem
kulturním stánku byl rok bohatých kulturních a společenských akcí. Začátek
roku patří plesům, a to mysliveckému,
hasičskému, zahrádkářskému a sportovnímu a celé plesové období ukončil
dětský maškarní bál. Uskutečnil se koncert skupiny Ortel, dvě diskotéky a pak
proběhlo několik akcí pro děti jako Halloween a mikulášská nadílka. Jako každý rok květinová výstava a předvánoční
prodej, setkání důchodců a schůze organizací, ustavující schůze, a prosinec
patří myslivcům, kdy pořádají naháňky. O občerstvení se stará D. Štiller a o
úklid J. Grubnerová.
Ještě pozvání na akce do konce roku
a plesy v roce 2019. V listopadu pořádají
zahrádkáři Vánoční prodej v Kulturním
domě, a to 24. od 9 do 17 h, 2. 12. ženy
Mikulášskou nadílku pro děti od 14 h a
pak jen myslivci naháňky. První ples v
roce 2019 mají 12. 1. myslivci Slabce s
hudbou Ideal Band a zvěřinovou tombolou, následují 19. 1. hasiči Slabce s
hudbou V pantoflích, 9. 2. mají ples zahrádkáři s hudbou Kastelán, 16. 3. je
sportovní ples s tombolou a 23. 3. dětský
maškarní bál s dětskou tombolou, který
pořádají zahrádkáři.
Všichni pracovníci KD vám přejí
spokojené vánoční svátky, hodně zdraví
a sil v Novém roce a jen samé krásné
kulturní zážitky s kulturními lidmi.
D.Zusková, správce KD

Základní škola
DRÁTKOVÁNÍ Jedno říjnové páteční odpoledne 12. 10. 2018 se ve škole konala
akce drátkování. Tuto akci uspořádala
p. učitelka Kochánková a p. učitelka
Hnízdilová společně s paní Fojtíkovou.
Zde se děti učily, jak pracovat s drátky.
Naučily se jednoduché spirály a jak se
má drátek ohýbat. Děti si mohly vyrobit
krásná srdíčka nebo kroužky, které se
potom mohly někam pověsit.
Tanita Bendlová, 9. ročník

ŠKOLÁCI NAVŠTÍVILI (dokončení ze str. 1) Další

dva mohou návštěvníci shlédnout, co by
vycpané exponáty, v interiéru zámku.
Zámek je přehlídkou více slohů, začíná
renesancí a končí moderním uměním.
Vše bylo podřízeno potřebám panstva.
Největší atrakcí byly ovšem pantofle. Ty
si žáci museli v prvním patře nazout a
zuli je až na konci přehlídky.
Exkurze se nám i přes nepřízeň počasí povedla. Žáci si odnesli mnoho poznatků a zážitků.
Ing. Bc. Jana Smejkalová

Zpravodaj ÚM Slabce 5/2018. Zpravodaj ÚM Slabce vychází
jednou za dva měsíce. Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00
244 422. Kontakt: 270 41 Slabce 28, telefon a fax: 313 550 144,
e-mail: mestysslabce@seznam.cz. Registrováno Ministerstvem
kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10834

Základní škola
Mayrau a Čabárna. V úterý 23.10. 2018 se 6. a 8.

třída ZŠ Slabce vypravila na exkurzi do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích a Záchranné stanice Čabárna. Když jsme přijeli do areálu
dolu Mayrau, převzali si nás dva průvodci. Provedli nás muzeem, kde jsme mohli vidět malé
modely dolu a také různé typy uhlí. Později jsme
se přesunuli do šaten, sprch a ke klecím, ve kterých horníci fárali do 527 metrů hlubokého dolu.
Po prohlídce jsme měli krátkou přestávku a pak
nastala druhá, zábavnější část naší návštěvy. Vylosovali jsme si kartičky, na kterých bylo napsáno: vozač, zámečník, havíř, měřič a ohňař. Tím
jsme byli rozděleni do týmů. Ve starých šatnách
dostal každý tým číslo, které jsme měli najít na
řetízkových věšácích. Tam visela taška s pomůckami a pracovními listy pro jednotlivé týmy. Znovu jsme procházeli prohlídkovým okruhem, ale
nyní jsme cestou plnili zadané úkoly. Na závěr
jsme si v rámci posledního úkolu vyzkoušeli, jak
umíme spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Další místo, které jsme navštívili, byla Záchranná stanice Čabárna, kde se starají o zraněná volně žijící zvířata. Mohli jsme vidět výra,
veverku, straku, králíka divokého a další. Nejvíce nás zaujal krkavec, který uměl říkat: „Ahoj.“
Pak už jsme se museli vrátit zpět do Slabec.
Všichni jsme si obě exkurze užili a těšíme se,
kam se podíváme příště.
Šárka Pondělíčková, 8.ročník

Společenská rubrika

Životní výročí v listopadu 2018 slaví
Jaroslav Polcar, Skupá 45
Libuše Franková, Slabce 100
Václav Opatrný, Kostelík 7
Marie Janišová, Slabce 58
Marie Topinková, Kostelík 26
František Egermaier, Slabce 53
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46

6. listopadu
10. listopadu
10. listopadu
11. listopadu
23. listopadu
27. listopadu
30. listopadu

70
84
75
50
70
75
65

let
let
let
let
let
let
let

86
85
60
65
80

let
let
let
let
let

Životní výročí v prosinci 2018 slaví
Libuše Zusková, Slabce 86
Drahomíra Razímová, Modřejovice 4
Petr Nájemník, Slabce 40e
Karel Falta, Rousínov 57
Jiřina Kuncová, Slabce 101

5. prosince
8. prosince
12. prosince
23. prosince
28. prosince

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2019)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce prosince.

Narození
9. října

Martin Hujsl, Modřejovice ev. č. 4

Pokud rodiče nechtějí, aby bylo jejich dítě zveřejněno ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce.

Úmrtí
9. září
13. září
27. září
30. září

Bohuslav Baďura, Slabce 132
František Frank, Slabce 100
Anna Šlaichová, Modřejovice 18
Růžena Macáková, Kostelík 2

Přihlášeni k trvalému pobytu

Lukáš Hluchý z Rakovníka do Slabec č. 123

Občanské sdružení Rousínov chystá:
Sobota 24. 11., cca 13.30 - 16 h v sále hostince
předvánoční posezení s výrobou adventních věnců,
veškeré pomůcky možno pořídit na místě.
Sobota 1. 12. od 17.30 rozsvícení vánočního stromu
u rybníka, koledy na dudy zahraje Jiří Varvařovský.
Pátek 21. 12. od 18 hodin Vánoční koncert v kostele
Narození Panny Marie, koledy a vánoční melodie zahraje
torzo Falešné ozvěny.

Názor

Slabé Slabce
Z titulu jednoho novinářského článku a televizní reportáže ještě z dob zemědělského družstva jsem si, s prominutím, dovolil jeho podstatnou část "vypůjčit" do nadpisu mé připomínky,
týkající se (ne)organizace ze strany většiny zastupitelstva městyse k zajištění opravdu výrazného
připomenutí tak významného data našich dějin,
jako je uplynutí 100 let od vzniku Republiky československé, bez které by pravda nebyl ani dnešní
náš domov Česká republika!
Dle mého názoru měla být okázaleji provedeným způsobem, především zde v obci - sídle městyse Slabce, připomenuta ta jedinečnost těchto
dnů, protože se už nebudou opakovat!
Poděkování patří zvláště p. Aleně Hartlové
i p. Aleně Zázvorkové (té především za dlouholetou starost o kulturu a seniorskou péči) za pečlivé
zajištění důstojné výzdoby (včetně krásného věnce v nár. barvách u slabeckého pomníku padlých
- škoda, že "jen" tam) a uznání zaslouží i ti, co se
podíleli na setkání občanů v ostatních částech
obce spojených s vysazováním stromů republiky
a krátkou pietou.

Odhlášeni z trvalého pobytu
Jitka Hůlová se synem Václavem z Rousínova do Rakovníka
Kristýna Prišťová s dcerou Melissou z Rousínova do Zavidova
Klára Chmelířová s dětmi Klárou a Václavem z Rousínova do Plzně
Simona Froňková ze Slabec do Lán
Jana Smejkalová ze Slabec do Hřebečník
Petr Srdínko ze Slabec do Stochova

Svatby
1. 9., hrad Krakovec
8. 9., hrad Krakovec
15. 9., Slabce, park
29. 9., Šlovice
3. 11., Slabce, obř. síň

Lukáš Svoboda, Habartov,
a Alena Vlachová, Plzeň

Martin Hovorka a Pavla Blažková, oba Praha
Aleš Hůla, Městečko, a Jitka Spurná, Rousínov
Vladislav Fojtík a Iveta Micková, oba Skryje
M. Brudňák a H. Zimmermannová, oba Praha

Vítání občánků se konalo 22. 9. v obřadní síni ve Slabcích. Přivítáni byli:

Hana Bendová, Skupá 33; Jindřiška Grubnerová, Slabce 28; Eliška
Strouhalová, Slabce 136; Marie Samašová, Slabce 73; Richard Hejda,
Modřejovice 3; Patrik Klekner, Slabce 133, a Patricie Hluchá, Slabce 123

A co naši nejmladší?
Za 50 let, když se většina z nich
bude přinejmenším již přibližovat
důchodovému věku, by si bývali
mohli na tu dobu třeba takto podobně zavzpomínat:
"Když se ve Slabcích slavilo 100
let od založení Československa,
šel odpolední průvod celou vsí. Na
čele zastupitelstvo obce a hasiči s
prapory, myslivci, fotbalisté, kteří také v tom roce 2018 slavili své
50. narozeniny. V průvodu šel i svaz
slabeckých žen, spolek Mlýnice,
spolek občanů Rousínova, učitelstvo, žactvo a mnoho a mnoho dalších. U pomníku padlých se hrálo

obvyklé Hoši od Zborova a položen
velký národní věnec, když obdobné
byly představiteli obce, zájmových
spolků a hojné veřejnosti s veškerou
úctou již před tím položeny ve všech
částech patřících městysi Slabce.
Průvod pak pokračoval až na hřiště,
kde po slavnostním projevu starosty zazněla česká i slovenská státní
hymna a proběhl kulturní program.
Přálo tomu i počasí, které jako na
objednávku prodloužilo své léto až
do těch dnů.
Jsme vděčni našim předkům, že
jsme mohli být u toho!"
Josef Holý

